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Área 01 Agroalimentar 
 
 
LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
 
1.1. Estratégias de prevenção e controlo de ectoparasitas e doenças 
associadas em ruminantes. 
 
Objetivo geral 

 
Promover o desenvolvimento de programas de controlo dos 
ectoparasitas, incluindo insetos e carraças, que afetam a saúde 
animal e humana na Ibero-América. 
 

Objetivo específico § Caracterização da situação atual nos diferentes países 
ibero-americanos em relação à presença e formas de 
controlo dos diferentes ectoparasitoses e das suas doenças 
associadas. 

§ Avaliação do impacto dos ectoparasitas no estado sanitário 
das espécies ruminantes e na saúde humana 

§ Desenvolvimento de programas de controlo das 
ectoparasitoses e doenças associadas nos principais 
ecossistemas de produção, baseados em estratégias de 
manejo, genéticas, farmacológicas, imunológicas, etc. 

§ Formação, capacitação técnica e transmissão para o setor 
produtivo. 
 

Justificação Os ectoparasitas representam um grande problema para a 
pecuária Ibero-americana, pelos enormes prejuízos produtivos 
que ocasionam por si mesmos e pelas doenças associadas para 
a saúde humana e animal. Nas últimas décadas foram adotadas 
diferentes estratégias de controlo dos ectoparasitas baseadas, 
essencialmente, no uso de agroquímicos que, ao longo dos anos 
induziram resistência nestes parasitas. Subsequentemente, o seu 
controlo é cada vez mais difícil, e exige a pesquisa de novas 
alternativas. Os progressos científicos dos últimos anos 
permitiram o desenvolvimento de novas estratégias de controlo 
de ectoparasitas, incluindo métodos de controlo biológico, o uso 
de novas substâncias terapêuticas, uma melhor aproximação 
epidemiológica, a constatação de mecanismos de resistência 
genética, o desenvolvimento de vacinas, etc. Neste contexto, 
torna-se necessária uma estratégia concertada, incrementando a 
base de conhecimento existente e promovendo a troca de 
experiências para fortalecer as capacidades técnicas e 
científicas, com o objetivo de desenvolver estratégias de 
prevenção e controlo dos ectoparasitas e doenças associadas 
em ruminantes na Ibero-América. 

 
Requisitos particulares 

 
É imprescindível a participação na proposta de, pelo menos, uma 
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empresa ou organização empresarial, pública ou privada, como 
um parceiro / grupo mais. 

 
 
1.2 Alimentos nativos de origem vegetal subutilizados. 
 
Objetivo geral 

 
Recuperar alimentos ibero-americanos de origem vegetal com 
potencial nutricional e de elevado interesse socioeconómico, 
preferencialmente de cultivos não lenhosos, que possam 
contribuir significativamente para a segurança alimentar. 
 

Objetivo específico • Levar a cabo um Inventário desses alimentos.  
• Caracterizar a sua composição química e nutricional. 
• Conhecer as condições necessárias e ótimas para o seu 

cultivo e, se for o seu caso, processamento. 
• Desenvolver produtos alimentares com elevado valor 

nutricional e com propriedades organolépticas aceitáveis. 
 

Justificação La segurança alimentar continua a ser um objetivo de primeira 
ordem nas sociedades com uma procura crescente na 
disponibilidade de alimentos de elevado valor nutricional. 
Infelizmente, em alguns países da região há uma forte 
dependência de alimentos importados, apesar desses países 
contarem com uma grande diversidade de cultivos vegetais que 
poderiam fornecer os nutrientes exigidos para uma dieta 
equilibrada em zonas rurais e urbanas. Muitos destes alimentos 
nativos também podem possuir compostos com benefícios para a 
saúde que poderiam ser utilizados para o desenvolvimento de 
alimentos nutritivos para diferentes grupos populacionais. No 
entanto, a perda do conhecimento sobre o seu potencial 
nutricional e da sua utilização faz que, frequentemente, estes 
alimentos não sejam incorporados na dieta. Estes alimentos 
ancestrais também podem ter interesse para as sociedades 
desenvolvidas, quer para o seu aproveitamento direto como 
alimento quer para o seu uso para a melhoria genética e 
processamento, contribuindo assim para a segurança alimentar e 
para aumentar a riqueza e diversidade da alimentação. 

 
Requisitos particulares É imprescindível a participação na proposta de, pelo menos, uma 

empresa ou organização empresarial, pública ou privada, como 
um parceiro / grupo mais. 
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Área 02 Saúde 
 
 
LINHA DE INVESTIGAÇÃO 
 
2.1. Patologias infecciosas, crónicas, degenerativas e genéticas 
 
Objetivo geral Apoiar a mobilidade dos participantes, com o objetivo de 

contribuir para o conhecimento das doenças prevalentes na 
região, para a formação de recursos humanos e para a 
transferência de tecnologias, mediante a promoção de vínculos 
estáveis entre os grupos participantes. 
 

Objetivos específicos § Caracterizar a etiopatogenia de doenças infecciosas, 
crónicas, degenerativas e genéticas. 

§ Fomentar a criação de biobancos que permitam dispor de 
amostras de acesso fácil para diagnóstico e tratamento 

§ Desenvolver estratégias para a criação de novas vacinas. 
§ Identificar marcadores de risco (por exemplo, genéticos, 

bioquímicos ou clínicos) com potencial aplicação no 
diagnóstico ou na prevenção de doenças infecciosas, 
crónicas, degenerativas e genéticas. 

§ Identificar novos agentes de origem natural ou sintéticos de 
utilidade potencial para a prevenção, diagnóstico ou 
tratamento de doenças infecciosas, crónicas, degenerativas 
e genéticas. 

 
Condições particulares § Não ter sido financiado previamente com fundos CYTED que 

tenham abordado temáticas semelhantes. 
§ Não existência de redes semelhantes com financiamento de 

outros programas ou instituições. 
§ Inclusão de pelo menos um país pouco representado em 

convocatórias prévias (América Central, Bolívia, República 
Dominicana). 

§ Serão priorizadas as propostas com potencial de 
transferência para os Ministérios/Gestores de Saúde dos 
países participantes. 
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Área 03 Promoção do Desenvolvimento Industrial 
 
 
LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
 
3.1. Investigação e inovação de processos industriais para fortalecer a 
capacidade das PME’s da Ibero-América. 
 
Objetivo geral Promover a geração e/ou o fortalecimento das capacidades 

das PME’s industriais. 
 

Objetivos específicos § Definir processos produtivos aptos para serem 
implementados pelas PME’s. 

§ Integrar a avaliação dos processos com os aspetos 
tecnológicos, económicos e ambientais. 

§ Desenhar esquemas tecnológicos incluindo os 
processos envolvidos e os custos associados. 

 
Condições particulares § É imprescindível a participação na proposta de, pelo 

menos, duas empresas ou organizações empresariais, 
públicas ou privadas, como um parceiro / grupo mais, 
tendo prioridade aquelas propostas que apresentem 
organizações empresariais e maior quantidade de 
empresas.  

§ Serão priorizadas as propostas que demonstrem o 
contributo concreto de contraparte económica por parte 
das empresas envolvidas na proposta. 

 
3.2. Reaproveitamento e tratamento de águas residuais da indústria 
transformadora. 
 
Objetivo geral Obter soluções aplicáveis à indústria para o reaproveitamento 

e tratamento de águas residuais da indústria transformadora. 
 

Objetivos específicos § Propor soluções sustentáveis para a problemática das 
águas residuais da indústria transformadora. 

§ Integrar a avaliação dos processos com os aspetos 
tecnológicos, económicos e ambientais. 

§ Desenhar esquemas tecnológicos incluindo os processos 
envolvidos e os custos associados. 

 
Condições particulares § É imprescindível a participação na proposta de, pelo 

menos, duas empresas ou organizações empresariais, 
públicas ou privadas, como um parceiro / grupo mais, tendo 
prioridade aquelas propostas que apresentem organizações 
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empresariais e maior quantidade de empresas.  
§ Serão priorizadas as propostas que demonstrem o 

contributo concreto de contraparte económica por parte das 
empresas envolvidas na proposta. 
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Área 04 Desenvolvimento Sustentável, Mudança Global e 

Ecossistemas 
 
 
LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
 
4.1. Bases de conhecimento para a gestão de áreas naturais protegidas. 
 
Objetivo geral Promover a investigação e a cooperação científica e técnica 

relacionada com as áreas naturais protegidas (ANP) que permitam 
melhorar a gestão das áreas, as alianças estratégicas e 
mecanismos de coordenação e a divulgação de modelos de gestão 
bem-sucedidos. 
 

Objetivos específicos § Desenvolver e fortalecer associações de trabalho entre 
estações científicas situadas na ANP, preferencialmente de 
importância nacional e regional, que consolidem redes ibero-
americanas eficazes, especialmente em zonas com prioridades 
comuns. 

§ Fomentar o conhecimento e a aplicação de métodos e técnicas 
de avaliação de bens e serviços ecossistémicos, desenho e 
gestão de corredores de conservação, reabilitação e 
restauração de habitats, avaliação rápida da diversidade 
biológica, monitorização, abordagem por ecossistemas. 

§ Encorajar a troca, transferência e utilização de tecnologias 
apropriadas para áreas protegidas, incluindo as derivadas dos 
saberes das comunidades locais. 

 
Condições particulares Será concedida prioridade a aquelas propostas que incluam 

estações científicas. 
 
 
4.2. Desenvolvimento urbano sustentável. 
 
Objetivo geral Promover a investigação e a cooperação científica e técnica em 

relação ao desenvolvimento de iniciativas voltadas para a melhoria 
da qualidade de vida e da produtividade em ambientes urbanos, e 
que propiciem alianças estratégicas e mecanismos de divulgação e 
apropriação de modelos de gestão bem-sucedidos. 
 

Objetivos específicos § Promover o desenho de modelos para o apoio à tomada de 
decisões: sistemas de infraestrutura, processos e serviços 
interdependentes com capacidade de adaptação para as 
mudanças do ambiente social, territorial e de políticas.  

§ Conceitualizar o desenho de processos para a restauração 
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ecológica de sistemas naturais ou para o estabelecimento de 
sistemas verdes interligados em zonas urbanas.  

§ Fomentar o desenvolvimento de materiais eficientes para 
aplicações na construção de infraestruturas resilientes e 
sustentáveis. 

§ Propor o desenvolvimento de sistemas de controlo, tecnologias 
e processos biológicos, químicos e físicos, que permitam a 
gestão sustentável dos fatores ambientais bióticos e abióticos. 

§ Propor estratégias metodológicas centradas na geração de 
indicadores que permitam avaliar os progressos no sentido da 
sustentabilidade de ambientes urbanos. 
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Área 05 Tecnologias da Informação e Comunicações 
 
 
LINHAS DE INVESTIGAÇÃO  
 
5.1. Arquiteturas avançadas para proporcionar infraestruturas estratégicas 
para a Região 
 
Objetivo geral Incentivar o desenvolvimento aberto local de infraestruturas de 

software e hardware, e/ou a integração de infraestruturas já 
existentes, como alternativas para os serviços proprietários 
radicados fora da Região. 
 

Objetivos específicos § Estimular a interligação de serviços de alto desempenho. 
§ Fomentar o desenvolvimento de soluções para redes baseadas 

em software. 
§ Construir uma plataforma aberta ibero-americana da nuvem. 
§ Desenvolver uma infraestrutura aberta e regional apta para a 

aplicação em grande escala de técnicas da denominada ciência 
de dados.  

§ Desenvolver uma infraestrutura aberta e regional apta para uma 
aplicação de Ciência Aberta na nuvem. 

 
 
5.2. Cidades inteligentes 
 
Objetivo geral Introduzir o conceito de cidade inteligente contemplando desde o 

início o nosso património cultural e social. Pretende-se também 
atender problemáticas próprias das cidades da região. 
 

Objetivos específicos § Fomentar o desenho e implementação da infraestrutura que 
permita a monitorização e preservação do património cultural e 
ambiental.  

§ Fomentar o desenvolvimento de soluções que permitam a 
deslocação eficiente e segura dos cidadãos.  

§ Fomentar a implementação de soluções que permitam uma 
melhoria da eficiência energética e o aproveitamento de 
recursos renováveis.  

§ Fomentar o desenvolvimento de ferramentas para alerta 
precoce perante situações de emergência.  

 
Condições particulares As propostas apresentadas deverão envolver os usuários finais. 
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Área 06 Ciência e Sociedade 
 
 
LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
 
6.1 Interação Universidade - Sociedade: Iniciativas, indicadores e 
impactos do papel social da universidade 
 
Objetivo geral Fortalecer, com uma perspetiva crítica mas pragmática, a base de 

conhecimento dos diversos papéis da universidade na sociedade 
civil ibero-americana. 
 

Objetivos específicos Os objetivos específicos estão voltados para melhorar a 
compreensão e o posicionamento e a abertura da universidade 
como instituição com numerosos papéis nas comunidades 
locais e os diversos países ibero-americanos. Pretende-se 
salientar práticas, métricas e benefícios da atividade da 
universidade que transcendam os vínculos exclusivamente das 
empresas e do mercado. Nomeadamente: 
 
§ Como se faz a transferência de ferramentas e resultados de 

investigação para outras organizações que não sejam 
necessariamente empresas; 

§ Como se articulam os estabelecimentos do ensino superior com 
a sociedade civil (organizações não-governamentais, 
comunidades locais, iniciativas sociais, entre outras); 

§ Como a responsabilidade social é interpretada no caso das 
universidades e como estão a dar soluções inovadoras para os 
grandes desafios sociais, tais como pobreza infantil, exclusão 
dos idosos, desigualdade de género, desemprego, entre outros; 

§ Como a participação cidadã é incentivada e os conhecimentos 
tácitos, saberes tradicionais e as técnicas populares são 
incorporados às agendas de educação, investigação e 
consultoria das universidades;  

§ Como o desenvolvimento e a aplicação mútua de ideias é 
gerado, medido e avaliado para o avanço do conhecimento e 
do bem-estar coletivo. 

§ Como o empreendedorismo pró-social das universidades na 
Ibero-América é uma característica única no contexto global. 

 
Condições particulares Será imprescindível a participação ativa de setores não 

académicos 
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6.2. Espaços de conhecimento: Experiências e estratégicas nos usos 
comuns da Ciência e Tecnologia na sociedade 
 
Objetivo geral Integrar, capacitar e avaliar o papel dos âmbitos, mecanismos e 

estratégias de encontro entre ciência e sociedade na região ibero-
americana. 
 

Objetivos específicos Os atores não “clássicos” dos sistemas investigação e de inovação 
(lato sensu) são imprescindíveis para a riqueza cultural e 
económica da sociedade. Estes locais e as suas atividades ainda 
não são bem compreendidos e, portanto, o seu contributo 
permanece oculto. Em conformidade com o objetivo geral 
pretende-se: 
 

§ Integrar as entidades e contextos formais ou informais 
(museus, centros de ciência, bibliotecas, fablabs, etc.) 
onde sejam experimentados, desenvolvidos e promovidos 
conhecimentos avançados em ciências e artes vinculadas 
com a participação cidadã;  

§ Partilhar experiências e contrastar boas práticas e 
estratégias inovadoras que tenham impacto no 
envolvimento do público em temas de CTI; 

§ Tipificar, avaliar e construir indicadores dos vínculos entre 
os espaços de conhecimento e no seu ambiente, 
especialmente a sociedade em geral e as entidades do 
sistema científico e tecnológico, nomeadamente, 
incubadoras, empresas baseadas em I&D, entre outras; 

§ Avaliar e pôr em comum ferramentas (guias, apps, etc.) 
para a gestão, a inovação e a mobilidade de pessoas e 
ideias nestes espaços no contexto da “sociedade em rede”. 

 

Tenta-se estimular propostas que incluam, descrevam, 
classifiquem e avaliem experiências de interação entre ciência e 
todos os membros da sociedade com tendência para a apropriação 
do conhecimento por parte de atores não científicos ou 
tecnológicos. 
 

Condições especiais É imprescindível que as propostas tenham um contributo concreto 
de investigadores, peritos e de instituições como museus, centros 
de ciência, bibliotecas, fablabs públicos ou privados e outros 
programas específicos que cumpram os objetivos específicos desta 
linha. 
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Área 07 Energia 
 
 
LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
 
7.1. Sistemas eólicos para a geração distribuída 
 
Objetivo geral Avaliar os recursos eólicos em espaços urbanos e edifícios e o seu 

aproveitamento em sistemas distribuídos sustentáveis. 
 

Objetivos específicos § Determinar o estado da arte na modelagem do vento em 
espaços urbanos e edifícios. 

§ Análise dos protótipos e dos nichos de aplicação. 
§ Avaliar o impacto da geração distribuída do aproveitamento 

eólico nas redes elétricas urbanas. 
§ Análise do estado da arte do quadro regulatório com impacto 

nesta geração e propostas de melhoria para aumentar o seu 
aproveitamento. 

Condições especiais Será valorizada a participação de empresas de pequenas turbinas 
eólicas. 

 
 
7.2. Alternativas Energéticas para um transporte eficiente e sustentável 
 
Objetivo geral Análise regional das fontes energéticas, tecnologias e 

infraestruturas para desenvolver um transporte eficiente e 
sustentável. 
 

Objetivos específicos § Análise do estado da arte e prospetiva de energéticos e 
tecnologias para um transporte eficiente e sustentável em 
cidades. 

§ Análise regional do potencial das fontes primárias para um 
transporte eficiente e sustentável 

§ Análise e desenho de modelos para o desenvolvimento de 
infraestruturas de transporte eficiente e sustentável 

Condições especiais Será valorizada a participação de empresas e/ou instituições 
públicas de transporte. 

 


